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SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

VEMA V4 CLOUD
č. 2013l043

Uzavřená podleust. 5. 269, odst. 2_.zákona 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“-)

1.1

1.2

UŽIVATEL

Organizace:
Adresa:
Jejímž' jménemjedná:
IČ:
DIČ:
Zapsaná:
Přidětené číslo licence:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Lidická 1663/16, 602 00 Brno
Stanislav Moša, ředitel divadla.
00101397
C200101397
Krajským soudem v Brně, oddíl'Pr, vložka 35“
3344

(dále v této smlouvě jen „Uživatel?
POSKYTOVATEL

Organizace:
Adresa:
Jejímž'jménemzje'dná:
|Č:
DIČ:
Zapsaná:

Vema, a. s.
Okružní 871/3a, 638 00 Brno
Ing. Jan Tomíšek, člen představenstva
26226511
CZ26226511
Krajským soudem v Brně, oddíl B;, vložka 3415

(dále v této smlouvě jen „Poskytovatel“).

Níže uvedeného dne, měsiCe a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o poskytování
služeb Vema V4 Cloud:

2.1

2.2

Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem aplikací Vema, či
oprávněným uživatelem licenci k aplikacím ve vlastnictví třetích osob poskytovaných
Poskytovatelem k užívání ve Vema V4 Cloudu (dále jen „Cloud“) Uživateli v rámci
této smlouvy (dáte „aplikace"). Cíoudem se rozumí hardwarová a softwarová
infrastruktura poskytnutá Uživateli ke vzdálenému užívání prostřednictvím internetu.

Uživatel timto výslovně prohlašuje, že je seznámen s aplikacemi nabizenými
Poskytovatelem na základě této smlouvy k užívání, a současně prohlašuje,. že tyto.
aplikace svou funkcionalitou vyhovují jeho potřebám.

3.1 Poskytovatel se tímto zavazuje Uživateli poskytnout vCloudu k užívání aplikace
v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku, a to způsobem stanoveným dále v této smlouvě,
3 Uživatel se zavazuje Poskytovateli za jejich užívání platit smluvenou cenu podle“ .
jednotlivých položek blíže uvedených v tabulce v příloze č. 1 této smlouvy.



3.2

3.3
"3.4

3'-.'51'

Uživatel má oprávněni využívat v rámci služeb Cloudu aplikace uvedené v příloze
č. 1 za podmínek uvedených vtéto smlouvě a v Technických a provozních
podmínkách, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

V Cloudu bude mit Uživatel uložena datová prostředí dle přílohy č. 1.
Poskytovatel po podpisu této smlouvy připraví pro Uživatele provozní. prostředí
Cloudu na serverové straně, následné informuje Uživatele o této skutečnosti a
Zpřístupní Uživateli ke stažení na zákaznickém webu na adrese
http:/Izakazník.vema.cz samoinstalační balíček s názvem „Klient V4 Cloud". Proces
samoinstalace je blíže popsán vPříloze č. 2 této smlouvy. Po provedení
samoinstalace jsou aplikace v prostředí Cloudu připraveny k využívání.
Uzavřením této smlouvy zanikají všechna ostatní licenční práva a smluvní ujednání
Uživatele k aplikacím dle přílohy č. 1.

4.1

4.2

4.3

4.4

Garantovaná Provozní doba Cloudu je stanovena v pracovních dnech od 7:00 hod,
do 19:00 hod.

Vtéto garantované provozní době Poskytovatel garantuje Uživateli plnou funkčnost
Cloudu dle této smlouvy s výhradou možných výpadků v rozsahu do 1 hod. měsíčně.
N-ad rámec takto poskytovatelem vyhrazené možnosti výpadků ve funkčností Cloudu
v Provozní dobé může dále dojit maximálně ke dvěma výpadkům o délce maximálně
6 hod. za kalendářní rok.
Mimo Provozní dobu je užívání služeb Cloudu zpravidla možné bez omezení, není
však ze strany Poskytovatele garantované.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Poskytovatel se zavazuje Uživateli Poskytovat služby Cloudu aplikacemi, které jsou
vsouladu s účinnou legislativou, a vždy nejpozději do jednoho měsíce od nabytí
účinnosti relevantních právních předpisů tyto aplikace aktualizovat.
Pokud Poskytovatel takto stanovený termín aktualizace aplikací 2 jakýchkoliv důvodů
nedodrží, je povinen elektronicky informovat Uživatele o postupu, který má Uživatel
realizovat tak, aby jim byla dodržena účinná ustanovení příslušných právních
předpisů, a současné Poskytovatel sdělí Uživateli termín, do kdy tyto změny budou
do jím užívaných aplikací zapracovány.
Uživatel je současně s užíváním příslušných aplikací oprávněn umísťovat v Cloudu
svá data vzniklá zpracováním prostřednictvím jím užívaných aplikací.
Poskytovatel je povinen vyvíjet úsilí, aby veškerá data Uživatele umístěná v Cloudu
byla chráněna před ztrátou, zničením či jejich případným zneužitím. Pokud by došlo
ke ztrátě, poškození nebo částečnému poškozeni dat vinou poskytovatele, má
uživatel právo vymáhat škody ve smyslu 5 373 a násl. Obchodního zákoníku.
Uživatel obdrží pro zvýšení bezpečnosti dat na vyžádání archivní kopie svých dat
v rozsahu dle přílohy 2.
Poskytovatel je povinen vytvořit podmínky pro bezpečnou komunikaci Uživatele s
Cloudem Poskytovatelé se zajištěním dostatečné průkaznosti identity Uživatele.
Poskytovatel je oprávněn na základě výzvy Uživatele učinit takové protokolované
zásahy do dat Uživatele umístěných na serverech Poskytovatele. které povedou



kodstranění problémových stavů, či nahlédnout do těchto dat tak, aby. mohla být
ze strany Poskytovatele poskytnuta Uživateli efektivní konzultace. Za takovou výzvu
se považuje požadavek zadaný cestou Call Centra Vema.

5.8 Umožní-li to situace, je Poskytovatel povinen Uživatele upozornit v předstihu
na výpadek služby.

5.9 Uživatel je povinen chránit svě přístupové certifikáty před jejich“ ztrátou a zneužitím
třetími osobami.

„5.10 Uživatel není oprávněn Poskytovat přístup ke Cloudu, jež užívá na základě této
smlouvy, dál třetím osobám.

5.11 Uživatel touto smlouvou nezískává od Poskytovatele licence shora uvedených
aplikaci, ale pouze právo využívat jejich funkční vlastnosti v Cloudu.

5.12 Uživatel je povinen používat pro zpracování dat v Cloudu verze aplikací určené pro
dané období zpracování dat vsouladu sdokumentací, metodikami, články vBázi
znalostí a ostatními pokyny Poskytovatelé, které jsou umístěny na zákaznickém
webu.

6.1 Cena za užívání aplikací Poskytovatele vrozsahu dle odstavce 3.2 této smlouvy
je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy. Poskytovatel je Oprávněn upravit výši této
ceny podle skutečného rozsahu užívání aplikací.

6.2 Cena za údržbu a správu datových prostředí UžiVat'eIe v Cloudu v „rOZSahu dle
odstavce 3.3 této smlouvy je uvedena v příloze č. 1.

"6,3 Ve výše uvedených cenách služeb Cloudu jsou zahrnuty činnosti PoskytoVatele při
Správě a provozování aplikací a správě dat Uživatele v Claudu. V uvedených cenách
poskytovaných služeb nejsou zahrnuty žádné zde vysloveně neuvedené služby, ani
jiná plněn-l.

„6.4 Vydání či odvoláni certifikátu je zpoplatňováno dle platného ceníku Poskytovatele.

6.5 Cena za služby bude Poskytovatelem vyúčtována Uživateli za období tří měsíců
dopředu, a to vždy na základě Poskytovatelem vystavené faktury se splatností 14 dní.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona.

16.6 Všechny zde uvedené ceny jsou vždy bez DPH.

&? Veškeré platby pak budou Uživatelem poukázány na účet Poskytovatelé uvedený
na faktuře.

65,8 Poskytovatel je oprávněn pro každý další rok upravit shora stanovené ceny o míru
nárůstu spotřebitelských cen za služby tak, jak budou pro konkrétní období statisticky
zjišťovány a oficiálně zveřejňovány Českým statistickým úřadem v hromadných
sdělovacích prostředcích.

“7.1 Vpřípadě prodlení Uživatele s úhradou ceny za služby je Uživatel povinen uhradit
Poskytovateli zákonný úrok z prodlení. z dlužné částky za každý den prodlení.

;!



7.2 V případě prodlení Poskytovatele s aktualizací aplikací dle čl. 5 odst, 1
je Poskytovatel povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 1 % zčtvrtletnlho
poplatku za užívání zastaralé aplikace za každý den prodlení.

8.. 1
8.2

"8.3

8.4

“85

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž zaniká výpovědí.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.
Poskytovatel je rovněž oprávněn od této smlouvy písemně odstOUpít s účinností ke dni
doručení tohoto odstoupení Uživateli, jestliže Uživatel hrubým způsobem porušuje
tuto smlouvu, zejména pak jestliže je vprodlení se zaplacením ceny delším jak
30 dnů.

Uživatel je také Oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s účinností ke dni
doručení tohoto odstoupení Poskytovateli, jestliže Poskytovatel hrubým způsobem
porušuje tuto smlouvu, zejména pak jestliže dojde ze strany Poskytovatele
k dlouhodobému a opakovanému porušení dostupnosti aplikačních služeb.
Výpověď či odstoupení od této smlouvy se považují za doručené na adresu druhé
smluvní strany uvedenou v této smlouvě převzetím doporučené zásilky příslušným
adresátem.

9.1

9.2

9.3

9.4

Poskytovatel se zavazuje Uživateli k tomu, že bude dbát na to, aby při poskytování
služeb Cloudu podle této smlouvy nedošlo kneoprávněnému nebo nahodilérnu
přístupu třetích osob k osobním údajům Uživatele, jež požívají ochranu podle zák.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel se dále zavazuje Uživateli zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti. se správou dat Uživatele, které jsou
i obchodním tajemstvím Uživatele ve smyslu ust. 5 17 a násl. Obchodního Zákoníku,
a náleží jim tedy patřičná právní ochrana.
Poskytovatel si je plně vědom své odpovědnosti za případné poručení obchodního
tajemství podle ust. 5 53 a násl. Obchodního zákoníku.
Uživatel je rovněž oprávněn se v případě jakéhokoliv zneužítí dat ze stranyPoskytovatele domáhat na Poskytovateli náhrady škody podle ust. 5 373 a násl.
Obchodního zákoníku.

10.1

10.2

10.3

Poskytovatel vydá při zřízení služby Uživateli přístupová oprávnění (certifikáty).
Certifikáty budou vydány Poskytovatelem vždy výhradně na základě písemné žádostiUživatele. Žádost musl být doručena doporučeným dopisem nebo prokazatelněpředána osobně.

Certifikát bude Uživateli vždy zaslán doporučenou zásilkou prostřednictvím poštyna adresu sídla Uživatele uvedenou v této smlouve, nebo bude předán osobně protipodpisu oprávněné osoby Uživatele.



10.4

10.5

10.6

11.1

“11 .2

11.3

11.4

11.5

11.6-

12.1

12.2

12.3

1 2.4

12.5

Pro případ porušení povinností Uživatele. chránit své certifikáty je Poskytovatel zbaven
veškeré odpovědnosti za případné zneužití, ztrátu či poškození dat Uživatele.
Zjisti-li Uživatel možně zneužití certifikátu, je oprávněn certifikát dočasně zablokovat.
a je povinen neprodleně vyzvat Poskytovatelé k odvoláni takového certifikátu.
Poskytovatel je povinen vydat Uživateli nový nebo další certifikát, avšak pouze na
jeho písemnou žádost ve formě řádně vyplněného standardního formuláře
Poskytovatelé. Žádost musí být doručena doporučeným dopise-m nebo prokazatelně
předána osobně.

Po ukončení této smlouvy je Poskytovatel povinen vyzvat Uživatele k převzetí jeho
dat dosud umístěných v Cloudu, a to ve lhůtě do 10 dnů od doručení takto učiněné
výzvy. Vydání dat Poskytovatelem a jejich převzetí Uživatelem bude uskutečněno na
adrese sídla Poskytovatele uvedené vtéto smlouvě, a tato data budou umístěna na
CD. nebo obdobných nosičích, nedohodnou-li se smluvní strany prokazatelně jinak.

Na nosiči budou rovněž umístěny instalační soubory verzí aplikací Vema-„_ které
Uživatel užíval a tzv. Licenční karta opravňující Uživatele používat tyto aplikace
v období, ve kterém využíval služby Cloudu.

Ustanovení odstavce 11.2 neopravňuje Uživatele k užívání licenci aplikaci pro
zpracování dat po skončení platnosti této Smlouvy.

Výzva k převzetí dat se považuje za doručenou na adresu Uživatele uvedenou v této.
smlouvě převzetím doporučeně zásilky Uživatelem.

Okamžikem prodlení Uživatele s převzetím těchto dat současně zaniká veškerá
zákonná či smluvní odpovědnost Poskytovatelé k náhradě škody v případě ztráty
či zničení těchto dat.

Po marném uplynutí lhůty k vyzvednutí dat je Poskytovatel oprávněn tato data
umístěná na CD nebo obdobných nosičích zaslat Uživateli na jeho “adresu uvedenou
v této Smlouvě, a to prostřednictvím pošty doporučenou zásilkou. _

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvními
stranami. Je vyhotovena ve dvou stejnOpisech, z nichž jeden obdrží Uživatel a jeden
Poskytovatel.

Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny výhradně. písemně, a to farmou
číslovaných dodatků podepsaných z-ástupci obou smluvních stran.

Podrobnosti vzájemně elektronické komunikace mezi poskytovatelem a Uživatelem-
mohou být dále upraveny v Technických a provozních podmínkách, jež jsou přílohou
č. 2 této smlouvy.

Přílohu č. 2 této smlouvy je oprávněn Poskytovatel upravovat tak, aby je udržoval
v souladu zejména s bezpečnostními, technickými a provozními pctřebami.

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy
ajakékoli nedodržení (celkově nebo částečně) nebo prodlení v plnění jakéhokoli
zezávazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tpjerováno.

___.



1 2. 5.

12.7

12.8

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanoveni této smlouvy neovlivní vynutitelnbst nebo platnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo
ustanoveni této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména
z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatnimi právními normami), provedou
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném Způsobu provedeni
záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1: Využivané aplikace, cenazajejich měsíčnl užlvánl a ostatní čerpané

služby
Příloha č. 2: Technické a provozní podmínky platné ke dni podpisu smlouvy.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se řádné seznámily s jejlm obsahem, který
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tlsni či za jinak nápadné“
nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy.

Meets e rno, prls'pěvková Vema, a. s.
organizace

Stanislav Moša Ing. Jan Tomlšek
ředitel divadla člen představenstva
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P RI LO HA

č.1 ke smlouvě č. 20131043

Ver-ze. 1

Využívané aplikace, cena za jejich měsiční užívání a ostatní čerpané služby

Městské divadlo Brno příspěvková organizace Brno 00101397

Využívané aplikace a jejich cena za měsíc

aplikace JZŠÍĚM poplatek za měsíc

„ Mzdy - PAM 420 3.567

. Personalistika - PER 420 1.338
EI. podání listů důchodového pojištění — ELD 420 324
Reg—dr nemocenského pojištění — RNP 420 324
HBOOOS (PAM -> Komerční banka, formát KM) 420 101
Základní portál Verna 420 zdarma
CELKEM 5.654

Počet využívaných datových “prostředí a měsíční cena této služby

datové prostředí . počet cena za měsíc
Provozní 1 541
Testovaci a jiná 2 . 0

Částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH._
. V Brně dne 12.04.2013
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P RI LO HA

&. 1 ke smlouvě č. 20131043

verze 1

Využivané aplikace, cena za jejich měsíční užívání a ostatní čerpané služby

J".- _.. .*. . . . . .- .ů:- ...-Liu Lázígitaůě 34mm smc-aiu ars" -,_.-.-_.

ské divadlo Brno, příspěvková organizace Brno
lllllll

Měst

Využívané aplikace a jejich cena za měsíc

! aplikace JÍĚŘÉM poplatek za měsíc

Mzdy - PAM 420 3.567

Personalistika — PER 420 1.338

EI. podání listů důchodového pojištění — ELD 420 324

Registr nemocenského pojištění- RNP 420 324

HBOOOS (PAM -> Komerční banka, formát KM) 420 101

Základní portál Vema 420 zdarma

CELKEM 5.6.54

Počet využívaných datových prostředí a měsíční cena této služby

datové prostředí počet cena za měsíc

Provozní 1 541

Testovaci a jiná 2 0

! Částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH.
V Brně dne 12.04.2013



Technické a “greyozní mmínky sla" ' Verna V4 Cloud

Technické a provozní podmínky
služby Vema V4 Cloud

v. 1.1 z 26. listopadu 2012

'1. Provozní podmínky

1.1 Minimální konfigurace HW
HW konfigurace počítače uživatele musí vždy splňovat
doporučené minimum pro použitý operační systém
vydávané výrobcem operačního systému. Dále se
vyžaduje minimálně 500 MB volného místa na pevném
disku pro instalaci nezbytného programového vybavení,
a minimálně jeden volný USB port pro připojení média
s certifikátem.

1.2 Podporované operační systémy
32-bitové verze operačních systémů: Microsoft
Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1
a 64-bitové verze: Windows Vista SP2, Vlňndows ? SP1
- všechny s českým nebo slovenským místním
a jazykovým nastavením systému. U těchto operačních
systémů je nutno mít nainstalovaný Microsoft Internet
Explorer ve verzi 7, 8. nebo 9. V případě použití
volitelných doplňků Vema, jako je například Excelent
a další, je nutno mít nainstalovaný Microsoft Office 97
SR2b CZ, Office 2000 CZ. Office XP CZ, Office 2003
CZ, Office 2007 CZ nebo 32-bit verzi Office 2010 CZ.
V systému musí být funkční Microsoft Installer.

Na jiných než výše uvedených operačních systémech
není služba V4 Cloud podporována.

1.3 Parametry připojení k internetu
Pro připojení do systému V4 Cloud je nutné internetové
piipojeni o rychlosti min. 64 kbis s plně funkčním
systémem pro překlad doménových názvů (DNS). Při
přístupu více klientů je nutná pňměřeně vyšší
přenosová rychlost.

Poskytovatel nepřebírá žádné záruky za připojeni
uživatele k internetu. V případě potřeby. řešení potíží
s připojením k internetu a následným pňpojením ke
službě V4 Cloud se jedná o hrazenou službu dle
aktuálního ceníku poskytovatele.

1.4.Konfigurace připojení k Vema V4
Cloud
Konfiguraci připojení k systému V4 Cloud provedou
pracovníci Poskytovatele při zřízení služby. Do této
konfigurace je zakázáno jakýmkoliv způsobem
zasahovat.

Za žádné jiné instalace nepřebírá Poskytovatel žádné
záruky.

Opětovně zprovoznění služby bude hrazeno “dle-
platného ceníku.,

1.5 Instalovaná "programové vybavení
Uživatel je pro užívání služby V4 Cloud povinen mít
nainstalováno programové vybavení, které zahrnuje
aktuální verzi produktu SX0016 (V4 Cloud - klient).
Tento produkt je distribuovaný Poskytovatelem a
dostupný ke stažení prostřednictvím Zákaznického
Webu Vema, na adrese httpszllzakaznikvemacz,
v části Produkty, a podsekci Systémové produkty.

Aktualizace tohoto programového vybavení je
standardně prováděna automaticky dle
přednastaveného instalačního plánu. Standardně se
aktualizace spouští v kontextu nainstalované
systémové služby „Vema - Služba vzdálené správy“,
která je výchozí součástí instalace. To umožňuje
provádět aktualizace i v případech, kdy uživatel pracuje
pod účtem s omezenými oprávněními. Uživatel je
povinen tyto aktualizace vždy umožnit.

Instalaci je potřeba provádět pod účtem, který má na
počítači dostatečná oprávnění (Lokální administrátor,-
-případně Power User).

1.6 Konfigurace Fírewallu
Vpřípadě použití firewallu na straně uživatele je nutno
mít pro provoz V4 Cloud nastaveno následující:

» Možnost navázání TCP spojení (porty 41473 443)
na cílový rozsah lP adres 213.151.65.193 -
213.151.65.254

' Možnost navázání TCP spojení (port 4112) na
adresu .support.vema.cz pro zajištění funkčnosti
automatických aktualizací klientských aplikací
Vema.

. Povolit přístup na Zákaznický web společností
Vema na adrese httpszflzakaznikxemacz

. Povolit přístup na a web společnosti Verna na
adrese http:/[www.vemacz

1.7 Automatické aktualizace

Automatické aktualizace udržují vše potřebné
k provozování služby V4 Cloud na straně uživatele
v aktuálním stavu. Před aktualizaci dojde ke stažení
aktuálních verzi a následné aktualizaci. Doba stahování
je závislá na rychlosti připojení uživatele k internetu.
Vždy před provedením aktualizace je uživatel dotázán,
zda si aktualizací přeje provést.

Pro instalaci aktualizací je potřeba zajistit, aby byly
prováděné uživatelem, který má na počítači dostatečná
oprávnění (Lokální administrátor, případně Power
User).



1.8 Portál Vema V4 Cloud
Uživatelé Portálu služby Vema V4 Cloud mohou
oznámit společností Vema seznam IP adres, ze kterých
budou na portál přistupovat. Zjiných adres než takto
explicitně vyjmenovaných pak nebude přístup
umožněn.

2. Certifikáty a certifikační
politika

2.1 Použití certifikátů
Přístup ke službě V4 Cloud a veškerá závazná
elektronická komunikace s poskytovatelem je z důvodu
zajištění průkazné identity uživatele a zajištění
bezpečnosti a ochrany dat prováděna výhradně za
pomoci certifikátů. Platnost certifikátů je omezena
výhradně pro potřeby služby V4 Cloud.
Certifikáty slouží zejména pro:
1. pňhlášení ke službě V4 Cloud pomoci bezpečného

kanálu SSL.
2. v některých případech i pro zasílání a. přijímání

podepsané elektronické pošty při komunikaci
s poskytovatelem.

2.2 Vydání certifikátů
Vydavatelem těchto certifikátů je certifikační autorita
Vema CA. Uživatel pň zřizování služby V4 Cloud obdrží
požadovaný počet certifikátů na elektronickém médiu.
Médium je omezeně opakovaně použitelné. Cena
vydání certifikátů se řídí sazbou dle aktuálního ceníku
poskytovatele.
Z důvodů bezpečnosti je platnost certifikátů omezena
na 3 roky. Po vypršení této požádá uživatel
poskytovatele o vydání následného certifikátu.
Certifikát na elektronickém médiu bude uživateli vždy
zaslán doporučenou zásilkou prostřednictvím pošty na
adresu sídla uživatele. nebo bude předán osobně proti
podpisu oprávněné osoby uživatele.

2.3 Typy certifikátů
Certifikáty jsou podle požadavku uživatele veden
dvojím způsobem:
1. Osobní certifikát vydaný na jméno

Osobni certifikát se vydává vždy na jméno
konkrétního pracovníka uživatele aje nepřenosný.
Certifikát je svázán vždy pouze s danou osobou 'a
v případě ukončení její práce se službou V4 Cloud
je nutno požádat poskytovatele o odvolání
certifikátu. Tato varianta je bezpečnější a zajišťuje
plnou průkaznost a osobní zodpovědnost za použití
certifikátu.

2. Certifikát vydaný na roli
Certifikát na roli se vydává na obecnou roli vůči

službě V4 Cloud a je přenosný na osobu
vystopujíci v dané rolí. Certifikáty na roli nesmí být
používány více osobami současně. Uživatel je plně
zodpovědný za evidenci používání certifikátů na
roli konkrétními osobami.

2.4 Odvolání certifikátů
V případě ztráty či hrozby zneužítí certifikátu v době
jeho platnosti uživatel bezodkladně požádá
poskytovatele o odvoláni certifikátu. Takovýto certifikát
bude co nejrychleji. nejpozději však v průběhu druhého
pracovního dne od podání žádosti o odvoláni
poskytovatelem odvolán a nebude již poskytovatelem
nadále akceptován pro účely jakékoliv komunikace.
Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody
způsobené zneužitím neodvolaných certifikátů a to až
do doby technické realizace odvoláni.

Odvolání certifikátu je zpoplatňováno dle aktuálního
ceníku poskytovatele.

2.5 žádost o vydání certifikátu
Žádosti o vydání certifikátů se pňjímá výhradně na
základě standardního formuláře zaslaného
doporučeným dopisem. Žádost musí být podepsána
statutárním zástupcem uživatele.

2.6 Žádost o vydání následného certifikátu
Nejpozději 15 dnů před uplynutím doby platnosti
požádá uživatel poskytovatele o vydání nového
certifikátu. Certifikát je vydán za stejných podmínek
a stejným způsobem jako první certifikát.

2.7 Žádost o odvolání certifikátu
Žádost o odvolání certifikátu je možné podat telefonicky
na Call Centrum Vema nebo faxem na faxové číslo
poskytovatele zveřejněné na jeho webových stránkách.
Na základě takovéto žádosti bude certifikát na dobu
čtrnácti dnů od doručení žádosti dočasně odvolán.
Uživatel je následně povinen doručit poskytovateli
osobně nebo doporučeným dopisem písemnou
statutárním zástupcem podepsanou žádost o odvolání
certifikátu na standardním formuláů. Na základě takové
žádosti je poskytovatel povinen certifikát nejpozději
následující pracovní den zneplatnit trvale. Nebude-Ii
žádost o trvalé odvolání certifikátu doručena nejméně
dva pracovni dny před ukončením čtmáctídenního
dočasného odvolání, může poskytovatel certifikát
obnovit.

3.. Podpora .a dostupnost služby
3.1 Aplikační a technická podpora
Podpora uživatelů služby probíhá zejména
prostřednictvím Zákaznického webu na adrese
https:llzakaznik.vema.cz, na který všichni uživatelé
musí mít zřízený přistup. Přístup na Zákaznický web
vyžaduje prvotní registraci a je následně chráněn
jménem a heslem.
Aplikační a technická podpora je dostupná
prostřednictvím Call Centra Vema telefonicky či pomocí
webového formuláře.
Aplikační podpora je poskytována v pracovních dnech
od 8.00 do 17.00 a zahrnuje řešení případných
problémů spojených s užíváním aplikací dle požadavků
uživatele.
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Aktuální infomace jsou sdělovány na Zákaznickém
webu a upozorňování na ně probíhá cestou Zpráv
Vema v klientovi Vema. Zákazník je povinen tyto zprávy
přijímat a mít funkční přístup na Zákaznický web.

3.2 Zkouška dostupnost služby
Dostupnost služby lze kdykoliv zjistit běžným
internetovým prohlížečem na adrese Zákaznického
webu http:/lzekaznik.vema.cz. Na této adrese jsou
rovněž zveřejňovány informace o plánovaných
změnách v dostupnosti služby či jiných souvisejících
skutečnostech spojených s provozem služby.

4. Datová prostředí

4.1 Využívaná datová prostředí
Uživatel má vždy kromě smluvně stanoveného počtu
datových prostředí k dispozici dvě další datová
prostředí pro testovací a jiné účely.

Zákazník si nad rámec smlouvy může vyžádat další
datová prostředí (např. se stavem ke konci
kalendá'mích roků apod.). Tato prostředí jsou
zpoplatněna dle ceníku.

5. Zálohování a archivace

5.1 Zálohování

Zálohování je proces, který probíhá mimo Provozní
dobu zpravidla v pozdějších nočních hodinách
a pořízené zálohy se ukládají na bezpečném místě.
Doba uskladnění jednotlivých záloh je závislá
především na typu zálohy a to následovně:

1. Denni záloha — doba uskladnění je minimálně
1 měsíc, za denní zálohu se považuje každá
záloha provedená v noci po pracovním dnu;

2. Týdenní záloha - doba uskladnění je minimálně
2 měsíce, za týdenní zálohu se považuje každá
záloha provedená v noci z pátku na sobotu;

3; Měsíční záloha — doba uskladnění je minimálně
1 rok, za měsiční zálohu se považuje“ každá záta
provedená v noci mezi posledním a prvním dnem
v měsíci;

4. Roční záloha - doba uskladnění je minimálně
2 roky, za roční zálohu se považuje každá záloha
provedená v noci 2 31.12 na 1.1 následujícího-
roku.

5.2 Archivace

Archivaci datových prostředí si mohou uživatelé sami
provádět pomocí aplikace Vema Správce. Archivaci je
možné vytvářet v kterémkoliv okamžiku dle potřeb
zákazníka. Archivaci je vhodné vytvářet před
operacemi, které výrazně zasahují do dat. Archiv se
ukládá na serverech V4 Cloud.

Maximální limit velikosti uložených archivů je
desetinásobek velikosti datového prostředí. Archivy
nad tento limit mohou být zpoplatněny.

5.3 Obnova dat
Obnovu dat z archivů vytvořených pomocí funkce.
archivace v programu Vema Správce si mohou
uživatelé provádět sami - bez dalšího zpuplatněni.
V případě, že uživatel požaduje obnovu dat pořízených
ph zálohování, musí se obrátit se žádosti na
poskytovatele. Takováto žádost musí splňovat
požadavky závazné komunikace definované v kapitole
„Komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem" a je
zpoplatněna dle ceníku poskytovatele.

5.4 Zasílání archivů uživatelům
Poskytovatel zašle vždy na vyzvání a to až čtyňkrát
ročně uživateli na CD nebo obdobném mediu úplný
archiv jeho dat a to vždy doporučeným dopisem do
sídla organizace. Součásti výzvy uživatele musí být
jednoznačná identifikace archivu či archivů, který si
přeje zaslat. Zaslání těchto čtyř archivů je součástí
běžné ceny služby V4 Cloud.

Uživatel si v případě potřeby může zažádat i o zaslání
dalšich archivů mimo tento interval včetně zaslání
archívu elektronickou poštou, je-Ii takové zaslání
technicky možné. Tyto služby jsou zpoplatňovány dle
aktuálního ceníku poskytovatele.

6. Komunikace mezi
poskytovatelem a uživatelem

6.1 Nezávazná komunikace

Nezávazná komunikace probíhá telefonicky a
elektronickou poštou. Touto formou jsou doručována
méně významná sdělení a jsou poskytovány
konzultace. Formuláře na webových stránkách
poskytovatele se rovněž, není-li řečeno jinak. považuji
za nezávaznou komunikaci.

6.2 Závazná komunikace

Za závaznou komunikaci se považují písemné
dokumenty doručené doporučenou poštou,.
elektronickou poštou s elektronickým podpisem
komerčním certifikátem vydaným akreditovanou
certifikační autoritou nebo certifikační autoritou Vema
CA, či cestou datové schránky.

6.3 Zprávy Vema a zprávy RSS
Uživatelé jsou informováni o nových verzích aplikací
Vema, o dalších produktech nutných k fungování služby
V4 Cloud, o plánovaných výlukách ve fungování služby
a o novinkách a změnách ve fungováni služby V4
Cloud cestou Zpráv Vema.

Stejné informace je možné přijímat běžnou RRS
čtečkou ze Zákaznického webu z kanálu Provoz V4
Cloud a kanálů podřízených.

Uživatelé jsou povinni Zprávy Vema nebo zprávy RSS
sledovat

6.4 Kontakty Poskytovatelé
Aktuální verze kontaktních informací je k dispozici na
webových stránkách www.vema.cz v sekci Kontakty.
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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

VEMA V4 CLOUD
č. 201 31043

1.1 UŽIVATEL

Organizace: Městské divadlo Brno, příspěVk'Ová organizace
Adresa: Lidická 1863/16, 602 OO'BrnO
zastoupená: Stanislav Moša, ředitel
IČ: 001 01 397
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl“ Pr, vložka 35
Přidělené číslo licence:- 3344
(dále v této smloUvě jen „Užívat—et?

1.2 POSKYTOVATEL

Společnost: Vema, a. S.
Sídlo: Okružní 871l3a, 638 00 Brno
Zastoupená: Ing. Jan Tomíšek, předseda představenstva
IČ: 26226511
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, Oddíl B, vložka 3415
(dále v této smlouvě-jen „'PoskytovateI"-).

Níže uvedeného dne. měsíce“ a roku. uzavřely smluvní stranytento dodatek ke Smlouvě o
poskytování služeb Verna V4 Cloud č. 20131043 (dále jen „Dodatek“):

2.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli na základě Smlouvy služby Cloudu, které zahrnují“
zpracování osobních údajů. |

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je vymezení vzájemných práv a povinností při
zpracování osobních údajů, kte-kterému dochází v-důsledku poskytování složeb
Cloudu Poskytovatelem.

3.1 Smluvní strany se dohodly, že čl. 9 Smlouvy, se nahrazuje následujícím zněním:
.\ f

9.1 Poskytovatel se zavazuje Uživateli k tomu, že bude dbát na to, aby při poskytování
služeb Cloudu podle této smlouvy nedošlo k neoprávněnému nebo nahodílému
přístupu třetích osob kosobním údajům Uživatele, jež požívají ochranu podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady 20161679 O ochraně fyzických osob v



9.2

soUVislosti se zpracováním osobních údajů a o „volném pohybutěchto údajů a o.
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále. jen
„GDPR-').

Uživatel, jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7) GDPR,
a Poskytovatel, jakožto zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 8) GDPR,
uzavírají současně s touto smlouvou dále uvedené smluvní ujednání za účelem
splnění povinností dle čl. 28 odst. 3 GDPR k uzavření smlouvy o zpracování
osobních údajů, které zůstane v účinnosti po dobu účinnosti této smlouvy, takto:

9.2.1 Uživatel timto pověřuje po dobu trvání této smlouvy Poskytovatele.
zpracováním následujících kategorií osobních údajů ve vztahu k níže
uvedeným subjektům údajů a účelům:

0- pro účely poskytování personálního software formou služeb Cloudu
" identifikačních a kontaktních údajů, údajů souvisejících

sodměňováním a povinnými odvody a dalších údajů
souvisejících s výkonem práce (vč. údajů o zdravotním stavu
a údajů o členství v odborové organizaci) a bezpečnostních a
systémových informací ve vztahu k zaměstnancům Uživatele, .
popř. zaměstnancům třetích stran, pro které Uživatel vede
mzdovou agendu,

- identifikačních údajů a údajů souvisejících s povinnými odvody
ve vztahu k rodinným příslušníkům zaměstnanců Uživatele.,
popř. rodinným příslušníkům zaměstnanců třetích stran, pro
které Uživatel vede mzdovou agendu,

- identifikačních a kontaktních údajů, údajů souvisejících s
výkonem práce a údajů o posouzení vhodnosti ve vztahu
kuchazečům o zaměstnání u Uživatele, popř. třetích stran,
pro které Uživatel vede personální agendu;

,a pro účely poskytování ekonomického software formou služeb
Cloudu identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů
souvisejících s ekonomickými transakcemi ve vztahu
kzaměstnancům a obchodním partnerům Uživatele nebo jeho

_ zákazníků.
9.2.2- Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě

pokynů Uživatele udělených v této smlouvě nebo cestou Centra Služeb
Vema. Poskytovatel se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat pouze .
na území Evropské unie. Bez pokynu Uživatele není Poskytovatel
oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Bez pokynu Uživatele je Poskytovatel oprávněn zpracovat osobní údaje
pouze pokud mu toto zpracování ukládají právní předpisy, které se na
Poskytovatelé vztahují; v takovém případě Poskytovatel Uživatele informuje
o takovém právním požadavku před Zpracováním, ledaže by právní
předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

9:2.3 Poskytovatel zaručuje Uživateli, že technické řešení služeb Cloudu
poskytuje takové technické a organizační zabezpečení ochrany osobních
údajů, které zamezuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetích
osob k datům Uživatele, včetně osobních údajů, jejich změně, zničení,
ztrátě či jinému zneužití. Bližší podmínky technického aorganizačního
zabezpečení jsou vymezeny přílohou č. 2 této smlouvy.

2



9.2.4 V případě„ že se Poskytovatel po dobu účinnosti této smlouvy dozví 0

9.2.5

9.2.6

912.7

"9.2.8

.'9_.2...9

porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem na
základě této smlouvy, je Poskytovatel povinen ohlásit Uživateli, že došlo k
porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy
se o něm dozvěděl. Ohlášení zpracovatel provede zasláním e-mailu na
kontaktní adresu Uživatele_Následně bez zbytečného
odkladu od okamžiku, kdy se Poskytovatel dozvěděl o případu porušení
zabezpečení osobních údajů, je Poskytovatel povinen Uživateli stejným
způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení
osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližněho počtu
dotčených subjektů údajů a kategorii a přibližného množství dotčených
záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení
zabezpečení osobních údajů.

Přístup k osobním údajům ze strany Poskytovatele je možný jen se
souhlasem Uživatele, přičemž zaměstnanci Poskytovatele jsou pro takový
případ vázání Poskytovatelem k povinnosti mlčenlivosti. Případné užití
osobních údajů ze strany Poskytovatele je možné jen pro nezbytný servisní
úkon v Cloudu a přístup je možný jen v nezbytné nutném rozsahu.

Uživatel souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování
osobních údajů dle této Smlouvy za podmínky, že má Poskytovatel
povinnost informovat Uživatele v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do
zpracování osobních údajů dle tohoto dodatku dalšího zpracovatele vč.
konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele a umožnit Uživateli
vznést proti zapojení tohoto zpracovatele námitku, či vyjádřit svůj
nesouhlas.

Pokud Poskytovatel zapojí do zpracování osobních údajů dle tohoto
dodatku dalšího zpracovatele, musi Poskytovatel tohoto dalšího
zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu
osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Uživatelem a Poskytovatelem
vtomto článku, a to zejména zavedení vhodných technických a
organizačních opatření.

Za vyřizování žádostí o uplatnění práv subjektů údajů ve vztahu k o-sobním
údajům, které na základě této smlouvy zpracovává Poskytovatel,
zodpovídá v plném rozsahu Uživatel.

PoSkytovatel umožní Uživateli provést. audit technických a organizačních
opatření zavedených Poskytovatelem“ k ochraně osobních údajů po
oznámení zaslaném cestou Centra Služeb Vema s předstihem nejméně
deseti (10) pracovních dnů.

9.2.10 Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou další

potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností dle tohoto
článku, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Uživatele ze
zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s

dozorovým úřadem a při plnění žádosti o uplatnění práv subjektů údajů..
Součinnost Poskytovatele lze vyžádat cestou Centra Služeb Vema a je

zpoplatněna dle ceníku služeb Poskytovatele. Poskytovatel zohledňuje při;

zpracování osobních údajů povahu tohoto zpracováni.



9.2.11 Poskytovatel je povinen po ukončení této smlouvy předat Uživateli veškerá
jeho data umístěná v Cloudu, a to za podmínek uvedených v čl. 11 této
smlouvy; tato data není nadále oprávněn uchovávat ani jinak s nimi
disponovat s výjimkou likvidace dle odst. 11.6.

9.3 Uživatel je rovněž oprávněn se v případě jakéhokoliv zneužití dat ze strany
Poskytovatele domáhat na Poskytovateli náhrady škody podle ust. s 2894 a. násl.
občanského zákoníku.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že čl. 11 Smlouvy, se nahrazuje následujícím zněním:

11.1 Po ukončení této smlouvy je Poskytovatel povinen vyzvat Uživatele k převzetí jeho
dat dosud umístěných v Cloudu, a to ve lhůtě do 10 dnů od doručení takto učiněné
výzvy. Vydání dat Poskytovatelem a jejich převzetí Uživatelem bude uskutečněno
na adrese sídla Poskytovatele uvedené v této smlouvě, a tato data budou .
umístěna na CD nebo obdobných nosičích, nedohodnou—li se smluvní strany
prokazatelně jinak.

11.2 Na nosiči budou rovněž umístěny instalační soubory verzi aplikaci Vema, které
Uživatel užíval a tzv. Licenční karta opravňující Uživatele používat tyto aplikace
v období, ve kterém využíval služby Cloudu.

11.3 Ustanovení odstavce 11.2 neopravňuje Uživatele k užívání aplikaci pro zpracování
dat po skončení platnosti této Smlouvy.

11.4 Výzva k převzetí dat se považuje za doručenou na adresu Uživatele uvedenou v
této smlouvě převzetím doporučené zásilky Uživatelem.

11.5- Okamžikem prodlení Uživatele s přev'zetim těchto dat současně zaniká veškerá
zákonná či smluvní odpovědnost Poskytovatele k náhradě „škody v případě ztráty
či zničení těchto dat.

11.6 Po marném uplynutí lhůty k vyzvednutí dat je Peskytovatel povinen tato data do 30
dnů zklikvidovat. -O

4.1 Tento Dodatek je uzavřen ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom (1) vyhotovení.

V Brně dne 23- __5—_ ;? „ 7/ V Brně dne 09.05.2018

Městské "dlo Brno, příspěvková? V
organizace __ ' ' Í— ema, a. 5.

Stanislav Moša
ředitel divadla

"&
'-
'o

l'.

Ing. Jan Tomišek
předseda představenstva



Změna“ čísla účtu ňrmy VEMA

Važem obchodní -„partneři,

“upc-zforňujeme.: Vás na změnu čísla účtu ňrmy VEMA počítače & projektování spol. s :r, 0 mg

Nava čísla účtu 1.1 Kemerční ban' ky; -' pobačkaB—mó-„město j



Ke am. 2 9/43

DODATEK č. 2 _
KE SMLOUVĚ o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

VEMA V4 CLOUD
&. 20131043

1.1 UŽIVATEL

Organizace:: Městské dív—adlo- Brno-„. příspěvková organizace
Adresa: Lidická 1863/16, 602 0.0 Brno..
ZastQUpená: Stanislav Moša ředitel
IČ: ' 00101397 _
zapsan-á: Krajským soudem v Brně., oddil. Pr.. vležka 35-
Přidělené- čislo license: 3344
(dále v této smlouve jen -„Užívatel“')

12 PosKvTovATEL

SpjelečnoSt: Vema, a.- 8.
sídlo:. Okružní 871/33, 638“ 00- Brno
zasmupená: Ing. Jan Tomišek, předseda představenstva
Ič': 26226511
Zapsaná: Krajským soudem v Brně., Oddíl B;, vložka 3415
(dále v této smlouvě jen „Poskytovatel“)'.

Níže uvedeném dne! meswe a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek. _c 2 ke smlouvě
o' P'GS'kytování 'služe-b Vema “V4 Cloud &. 20131043 (dále jen .„„smlouvaíy

"21.1 Smluvní strany se dohodly na změ-ně rozsahu užívaných aplikací prostřednictvím služby
Vema V4 Cloud. na základě Smlouvy tak, že dojde- k rozšíření služeb o aplikaci STR -—
Evidence stravného

52.2 Ruší se dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvya nahrazme se „přílohou č.. 1. tohoto dodatku.
23 Ostatní. ustanovení Smlouvy se“ nemění-..



3.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb Vema V4 Cloud č. 20131043 je platný
po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve
“smyslu ustanovení 5“ 2 odst. 1, písm. c) a 5 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
v. platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá uživatel.

3.2 Dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

“3.3 Smluvní strany prohlašují, že se dostatečně seznámily s obsahem tohoto dodatku, považují
ho za určitý a srozumitelný a uzavírají ho ze své svobodné vůle, na rdůkazčehožgpřipojují své;
podpisy.

Městské-divadlo Brno, příspěvková *
organizace ' ' '

Stanislav Moša Ing. Jan Tomíšek
ředitel divadla předseda představenstva

.!



P RILO HA
č. 1 ke; smlouvě č. 20131043

verze 2

Využívané aplikace, cena za jejich měsiční užívání a ostatní čerpané sluzby

Městské divadlo Brno příspěvková organizace Brno 0010139? 420

Využivané- aplikace- a jejich cena za měsíc

aplikace . “2.33" , pa'platfek za měsícvyuzlvánl -

Mzdy - PAM 420 3.961
_ Personalistika — PER _ 420 . 1.486 _

El. podání listů důchodci-vého pojištěni -— ELD _ _ 420. 360.

_ Registr nemocenského pojištění - RNP 420 36.0-
HBOOOS (PAM -> Komerční banka, formát KM) _ _ 420 __ 11-1

Evidence stravného - STR _ 420“ 841
Základní portál “Vema 420- '. Zdarma.

_CELKEM '7d1s;
Počet využívaní/oh datových prostředí a měsíční cena této služby

__ datové prostředí _„počešt Cena za měsíc _
__ Provozní 1 . “6.01

.. Testovaci a jiná _ _ 2“ _ O __

Vše-Chov zde Wedeně částky jsou v Kč a “bez DPH,

'P'IatnojSt přlt-yod.: 13c3.2ro.19„



ÁŽEI.JÉHJ. JŠ_ÉÁ?/%Ěg

DODATEK c. 3 _
KE sm LOUVĚ o POS KYTOVÁ N l SLUZEB

VEMA V4 CLOUD
č. 20131043

"l.-1 UŽIVATEL

Organizace:.: Městská divadla Brně-, -=přl$pě-lf-l$i.váí 'EJ'Í'QZEHEÍEZÉBÉ
Adra-a: Lidická 1863/16., SGE 0. Brno ..
Zastaup-en'á: Stanislav Moša, řad ital
uč: 00101397
Zapsaná: Krajským aan-dem v Brně “čidla-il Fr,..vlaszka 35
Přidě'lěněačlzslo licencq _ 3344
(dále \: těta-smlawě jen „Užili-farmě)“

12 PG'SKYTOMATLEL.

Ěnalečmstš varna, &. SŽ.
Šídla: Okružní 87-183; 63.8 00 Brna
aaa—»;teupeniá; Ing. Jan Těmíšeki. předseda: představenstva
©: 26226511 _ _ _ _
ÉHpsĚháč Krajským -.sazuclěm= v 'El-rně,_ ódzdíl Ba„ maškar- 3415
_(aci-á'leí v. těla:-smlouvě_jen—„Paskytwatel'á

Nlžě laděněh'n dně, itně'sfíbez-a rtíků nz-aůřěly. --sn*_ilw_'r_1í - střanyftěrfto- děd'afěk & 3 ke 'Sílžljlmwě
fa; paskymvání “služeb “Vema-V4 Gland &. 20131043 (dále:-jen ;,iS-rnl'nuval'jja

22.1 Smluvní" strany se. dohodly na změně rozsahu „užívaných aplikací “prostřednictvím-
služby Verna V4 Cloud na základě. Smlouvy tak, že dqjde k roz-"šíření s.lužěb' o aplikaci
'PNZ —— Pracovní“ neschopnost zaměstnance.

22 Ruší se“ dosavadní znění přílohy č. "1 Sníloúwra .ňalžírazilje “se přílěhcq č:. "1 'tšafh'qtp
dodatku.

23 QStatní usta-něvění'í-Smlauw „se nemění; .



31 Tents dHedatek &. 3 ke smlouvě o poskytování služeb Vema V4 Cloud &. 2013043 je
platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabyvá účinnosti uveřejněním v
“registru smluv ve smyslu ustansvení &2 sdst. 1 písm. c) a 5 5 pdst 2 zákona &
3461-2015 Sb a registru smluv v platnem znění. vinnest k uverejneni dedatkuv
registru smluv přebírá uzivatel

3:2 Dada-tek je uzavřen ve dvou vyheteven'i'ch Z- nichž každá sva-“na O'bdrží'p'o'jednbm,
33 Smluvní strany prohlašují že se dostatečne seznamlly s ubsah'em tshpto dodatku

pc.—vazu“ ho za určily a srozumitelný a uzavírají hp ze sve svobodne vůle, na dukaz
čehsž připnjuji své podpisy.

“v.'srns;:_-une= fra. zz. 2.919 Varně- dne 11. 12. 2019

Městské . ema, a. s.organizace
Stanislav Moša Ing. Jan Tomišek
reditel divadla přepisem představenstva.



PRI L0 H A.
č 1 ke Smlouvě č., 20131043

verze 13

___- _.. .——„__ . _. „, .- _ .__L.„
!

Využívíané' aplikace,. cena za jia-jich “měsíční UŽNÉní & ostatní“ čérpané služby

vyu/44444: aplikace aje-jich „cena za měsíc

“aplikace rozsah
využívání“

popflatak- za
měsíc

Mzdy — PAM 420. 3 961
Personalistika — PER. 42.0- 1 486
EI; podání listů důchodového pojištění _ ELI 420“- SEG
Registr nemocenského pojištění -- RN P- 35o. _
Hangos (PAM --> Komerční banka-, farmář KM) 4:40 “111 __

_ Evidence Stravného - STR 420 341
Přaccvní neschop'nOSt zaměstnance - PNZ 4240 -1* 4.04- _
Základní portál Vema 42.0. Zdafrha
CELKEM '8 5:23- „

Pačetvyuživaných ;;:lzatDVÝbh prastřed'í & měsíční „cana táta služby
zlá-tovépmstřem' fpoičšt

'Pmmzní 1.
cena ::a misie:

5m __
Testnvací- & jiná- Íl; __
Všechny zele- 44444444 částkyjsau \? Kca bez.. DPH
\; Brné dne-f \\ _. 1=*2i:;..-2af1;9



káxš ŽŠ C1 SŽ?

Í .. ©
.. *

Verna
SOLITEA member

©“ 2 n či na e? n l fuří Í"il-“45- “řmna 202551 Emi!

váže_n'í“'fzá'kafnfíti,

jistě-jste. zaznamenali, že naše společ'nos't"VEm.a-,_ a.s. je již? let .saučástí'hnldingu Solite'azl Rádi _;hycham

vytvořili předpnklady pro zvyšování'kvality naš-ich služeb & zjednndušfení obchodních vztahů. Pratqisr—ne-

na rozhodli přistoupit k dalšímu logické-mu kluku, “kterým je. fúze “dceřiných Společn'oatí jdu jedine

;spnlečnostl Solite-al. a.s..

Z právního hlediska bude“ fúze provedena. for-mou -sl_aučení'tak,. že (farmá'lq'ě) zanikající“společnoatí'jé
společnost Vema, a.s., se: sídlem Okružní: 871/33; 638 00 Bino - Lazsnáj IČ. 26226511. a-ná'stupnickou.

společnostíje Solitea, a.s., se sídlem Drobného 49,602 00" Brno, IČ 015?2371

-St-áv-ající Spůlečnnst Verna; as;-“se stává-divizí Mzdové a_pe-rsanůlnřSysté'my-spblečnnm saliteíagaás.

Veškemu piána-mnm komunikaci nám ;z-asílej'te na adres-uš:

“Salítea, a.s.
divize Mzdové a manuální systém-af“
Ukrainian/Ba
638 00 Brno - Lesná

Garantujeme Vám, že“ prováděná. změna: nefbuůe mít prava naše zákazníka žádne praktické Í::l'rEl'l-'slled;l<v,__lF

a v plném rozsahu Zůstaf-IDU zachovány-slúžby, které naše Společnost paskytuje. V p'é'či-téta'- divizní nadále

zůstává rnzvnj & pndpor'a l-S vama Ek-D's.

Všéchnv' obchodní a právní vztahy- budnu beze-' zbytku dodržerly & nadále “tedy platí“ veškeré S'mlůuvv,

aobjadn-ávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Snlitea, a.s.,

na-míatn zanikající Vem-a, a-._5.), pak zůstávají u_platnosti i všech m; k'ontaktní'údaje n.a.23mě5tn'a'nce. Rovněž

všéchna plnění, doSud poSkyt-nvan-á zanikající společností Vema,_ a.s., budou vplněm masa-hu “nauč

pnskytnválna apnlečnqstí _Salitea, a.s.

Rnihnd'ný'rn “fil-nem fúze byl stanbuEnjl. ii.-ervenec 292.13.-

vema “a..-::.. ! Ghruint.=-a?1m-, aaa-nn; Ema l: IČ: 15225511 ! Ulč: 53522155“ ! Těš-„l +421: 5:55 san png ! mĚma-lc:
ůpůlůčnmi: je napsaná “l:-.nlachqdnlm rájsiříkupndfčíS-lnm _B Éůl-lšýňéíg. fn, zana :: Krajskáha S'audu v Brně;



, „Ema© Mzdow & persanalnl systém

SDLITEA member

Dhaíťl'uiéi'nzé si Váš“ zid-Mařík? požádat „tabyste v ubehb'd-nřcrh'š dďku'mÉh-teth 'Íá' -_astatn'í€h lišt'ináth “(jaké“ jšňu “
ahj'ed_'návkv,_ smlduw apod.) počínaje tímto „datem. uváděli místo Vema; a.s. _.ji'ž.jen nanášet“ nástupnické.
řapalščlnqgti -Súlitea,_ a;5_._Úhr_ady plate-b pres-ím zasílejte nově na

(15:— |
“Fén Budia: uváděn-i na “naš-ich fakturácíh,

V._přřpa'dě'_ jakivýth'kolildútazů “či páá-'nšatů jšrhě- wm- nadále; k 'H'išpbzící na p'ůvadřhICh-ýzmístech a kohřaktnfth
adresách.

'E'ujeme ia“ pach'ape-zn-F'a těšímeš-jsana &aišÍ-fwzájgmnw 5MMWŠCL

Ing. Bc. Jan Tomíšek Ma rtin Cígler
Před-seda představenstva! Předseda představa nstvaf
:Úezmalgags. '-'$jolíte'a,;.a;-'5

Mama 35.51 1 ůkružnisin'aapaasůů, Brna | tůráaz-zašti | Diář-Ě: Hiei-25511 | huma 5:50 Enúma-= | mummanmmr
Ěpdaingát ga kapsa hrá v „nwm raíštříim pod-„číslem :;5ážéf'iIS-daa EL- Iů. 'Éůnů n.l.-Kfaiakéhn gardu- marné.-



DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

VEMA V4 CLOUD
č. 20131043

1.1

1.2

.,
UŽIVATEL

Organizace:; MěStSké-divadlo Brno, příšpěVkGVá. OFQÉHÍŽBGBŠ
Adresa: Lidická 1863/16,. 602 00 Brno '
Zastoupené: Stanislav Moša, ředitel
Ic: 001 01397
Zapsaná: Krajským soudem v Brně„ oddíl Pin vlož-ka'S-S
Přidělené číslo licence: 3.344
(dále v této smlouvě jen „Uživatelů
POSKYTOVATEL

Společnost: S'olitea, a.- s.
Sídlo: Drobného 555140., 602 “00 Brno
Zastoupenáá. Ing. Jan Tomíšek, člen představenstva
lé: 01 572377
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, Oddíl B, vložka 7072
Adresaxpro-korespondenoí: Okružní 871/33, 638 00 Brno — Lesná
(dále v této “smlouvě jen“ „Poskytovatel“_)_.

Níže uvedeného dne, “měsíce a “roku uzavřely smluvní" strany tento“ dodatek-- č 4 kejjzsmídl-Ně'
)o- poskytování služeb Verna V4 Cloud ES.-20131043: (dále jen „Sml'ouva'ňz

2.1

2%.2

2.3-

Smluvni strany se dohodly na změně rozsahu užívaných aplikací prostřednictvím
služby Verna V4 Cloud na základě Smlouvy tak, žedojde. k rozšíření služeb o aplikaci
HP0092 - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

R'Uš-í' se dosavadní znění “přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se přílohou č.- 1 tohoto-
dodatku.
Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění.

3; 1

312

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě 'o poskytování služeb Vema V4 Cloud &. 20131043 je
platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v-
registru smluv ve smyslu ustanoveni % 2 odst. 1, písm. c) a 5 5 odst. 2 zákona č.
34012015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v
registru smluv přebírá uživatel.

Dodatekje uzavřen ve dvou vyhotovenioh, :- niehž: každá strana obdrží po jednom.



_Městsk ' madlo BřŽhDjŽ' příspěvková

aaa Smluvní strany prohlašují že se: destateene seznámlly a ebsahem tehete- dedatku
považují ho za určitý a srozumltelny a.: uzavírají he ze své webedné vůle na- dukaz
čehož připojují Své podpisy

Solitea, a. s.erganizace
Stanislav Moša Ing. Jan Tom_iš_el__<_
řEidltel dwadla člen --představens'tva



PŘÍLOHA
51 “ke smlouvě o. 20135013

verze-4

Využívané aplikace, cena za jejich měsíční užívání a ostatní čerpané služby

Meatske divadlo Brno, příspěvková organizace Brno 00101397

Využívané aplikace a jejich cena za měsíc

aplikace v;Ě?va:ní 902222 za
MZdy - PAM 420 4 056
Personalistika — PER 420. “1 522-
E_I. podání listů důchodového pojištění —- ELD 42.0 369.
Registr nemocenského pojištění —- RNP 420 3.69
Heooos (PAM -> Komerční banka, formát KM) 42:3 114
Evidence stravného - STR 420 861
Pracovní neschopnost zaměstnance ;- PNZ 420 '“l 4138
Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO — HP0092 420 435
Základní portál Vema 420 Zdarma
CELKEM 9 15.4

Počet využívaných datových prostředí aměsííčníf oooo tétoslUž'by

datové prostředí počet. cena.. za město
. Provozní 1 618
Testovaci a jiná 2 O
Všechny zde uvedené částky jsou v'K'č “& bez"DPH-.
V Brně dne 10.12.2020



3.3 Smluvní strany pmhlašuj'í, že. se:. důstiajtečně séznáťňjily “atamanem *tůhůto iii-adam
“považují ho za. určitý El.-S-mzum'itelný & uzavírajf ha 256 saké; svo-bndné vůle,„ ha důkaz
'Ě'Ehnž připajújí “své podpisy.

V Brně dne 12 _ f; ' A402a V Bť'n'ě dne 10. 12. 2020

Solitea, &. &.organizace
Stanislay Moša “Ing. Jan TomíšEk
mdltel divadla člen-„představenstva




